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نموذج التسجيل
رحلة ربيع 2018
20–12يناير
Negomobo
سيريالنكا
 -الراعي التدريبي -

 -التنظيم –

(إمأل البيانات أدناه مشكورا من7-1جميعها):
المعلومات الشخصية:

1

اإلسم........................................................................................................................................ :
 الجنس:

أنثى

ذكر

 2– 0سنوات

 العمر:

 جنسية الجواز......................................................... :
 21 –15سنة

 15 –2سنة

أكبر من 21

 المدينة  ......................................................... :الدولة.................................................... ........ :
هواتف االتصال بك............................................ :هاتف المنزل.....................................................:
 البريد اإللكتروني..............................…............................................................…………………:
عدد المرافقين(:

)
ضع صح تحت الخانة:

2-0

21-15 15-2

>21

 -1اإلسم........................................................................:العمر
 -2اإلسم ............................................................................:العمر
 -3اإلسم...........................................................................:
 -4اإلسم...........................................................................:

العمر
العمر
Spring 20/ Registration Form
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التـذكـرة:
يرجى حجز التذكرة وإرسال صورة من الحجز ليتم ترتيب اإلستقبال من مطاركولمبو
تم حجز التذكرة
رقم الرحلة

الخطوط

تاريخ الوصول

الساعة

الساعة

تاريخ العودة

سيتم الحجز قريبا

* الرجاء العلم بضرورة توفير التذاكر مبكرا شخصيا .كما يرجى التنبيه أن غالب الدول تحتاج فيزا.
* يجب إخطار إدارة الرحلة في موعد أقصاه  7أيام قبل الوصول و المغادرة أو ترتيب المواصالت شخصيا.

رسوم الرحلة (تشمل الوجبات والرحالت والخدمات والمواصالت والترفيه):

نوع الرسوم

التكلفة للفرد

(

) فرد

 349د.ك

(

) طفل ( 2-12سنة)

 225د.ك

( ) طفل (0-2سنة)

المجموع:

مجانا

العدد

اإلجمالي
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اإلقامة 8(Amagi Logon :ليالي) :الفندق الرئيسي:
اإلختيار

السعر

الغرفة الفردية (للشخص)

 369د.ك

الغرفة المزدوجة(الشخص)

 269د.ك

عدد األفراد

اإلجمالي

تم الحجز بالكامل

الغرفة الثالثية (للشخص)

 199د.ك

طفل ( 2-12سنة)

 199د.ك

طفل ( 0-2سنة)

مجانا

المجموع:

اإلقامة 8(Grandeeza Hotel :ليالي) :الفندق الموازي
اإلختيار

السعر

الغرفة الفردية (للشخص)

 249د.ك

الغرفة المزدوجة(الشخص)

 199د.ك

الغرفة الثالثية (للشخص)

 179د.ك

طفل ( 2-12سنة)

 149د.ك

طفل ( 0-2سنة)

مجانا

عدد األفراد

المجموع:

* يجب أال يتعدى الطفالن في الغرفة .لألعداد األكثر يضاف غرفة.

المجموع:

اإلجمالي
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البــرامــج:
العدد

البرنامج
حفالت أتالنتس ( 2حفلة)

التكلفة للفرد

اإلجمالي

 75د.ك

البرنامج العالجي اإلسترخائي في الهولستيك (عروض خاصة):
 :Mini Pachageويشمل:
فحص طاقي بجهاز البيوويل مرتين ،و 3جلسات مساج عالجي،
وبرنامج عشبي لمدة شهرين
:Holistic Pachageويشمل:
فحص طاقي بجهاز البيوويل مرتين ،وجلسة مع طبيب األيروفيدا،
و 5جلسات مساج عالجي ،و 5جلسات ترددات ،وبرنامج عشبي
لمدة شهرين
البرامج التدريبية:
الصيدلية العشبية :خمس عالجات من الطبيعة أوجدها دائما في بيتك

 99د.ك

 199د.ك

 199د.ك

 الحجوزات لألول حجزا.
المجموع:
مالحظة:
 هذه األسعار خاصة فقط بالمسجلين في البرنامج( .ال تشمل المقيمين في سيريالنكاأو الحاضرين للبرنامج من الخارج).
 هذه األسعار قابلة للتغيير وفقا للوقت واألعداد
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شروط اإلتفاق:
* شروط االتفاق:
 .1موعد الوصول إلى كولمبو يوم  12يناير (2018يفضل نهارا لالستفادة من بداية البرنامج) .الوصول قبل هذا التاريخ
يتطلب سداد قيمة إقامة إضافية.
 .2الوصول للفندق 12:00 :ظهرا يوم  12يناير  ،أي إضافة في الوقت قد تتطلب مبلغا إضافيا للفندق.
 .3التكاليف تشمل جميع الخدمات ،واإلقامة ،والمواصالت في سيريالنكا ،والوجبات ،والخدمات اإلدارية ،والهدايا
والجوائز ،والسياحة والترفيه ،سوى المصروفات الخاصة وطلبات الغرف والمشروبات.
 .4الحجوزات للطيران مسؤولية المشارك.
 .5تبدأ الوجبات من عشاء يوم  12إلى فطور يوم  20يناير  .2018مالحظة :وجبة واحدة معظم األيام ،باإلضافة إلى
الفطور والوجبة الخفيفة.
 .6قم بتعبئة جميع البيانات أعاله(من قسم  1إلى قسم  ،)6وحساب جميع المبالغ في القسم األخير (قسم .)7
 .7ادفع المبلغ بإتباع أحد الطرق أدناه.جميع المبالغ تسدد أو تحول بنكيا بالدينار الكويتي (لو أردت الدفع بعملة أخرى فتتم
بحسبة صرف الشركة بالترتيب مع اإلدارة المالية).
 .8تسلم المبالغ فقط لحساب الشركة أو نقدا لموظفين الشركة ( Real Dreams Tripsليس لدينا مندوبين أو فروع).
 .9أرفق صورة من الحوالة في حالة السداد عن طريق البنك/المصرف ،مع دفع عمولة البنك.
 .10يسترجع فقط  %75من المبلغ لو تم اإللغاء قبل أسبوعين من موعد الرحلة المتفق عليها أعاله.
 .11يسترجع فقط  %50من المبلغ لو تم اإللغاء قبل موعد الرحلة المتفق عليها أعاله.
 .12ال يسترجع المبلغ في أو بعد يوم الرحلة المتفق عليه أعاله.
 .13االنتظار على األقل  24ساعة للحصول على رد بتأكيد التسجيل.
 .14أولوية التسجيل وأفضلية االختيار للمسجلين أوال.
 .15مسؤولية األغراض واألوالد مسؤولية تامة على المشترك ،وليس للشركة أي مسؤولية تجاه المشاركين أو ممتلكاتهم.
 .16الكل يحتاج فيزا :يمكنك إستخراجها أون الين عن طريق ./http://www.eta.gov.lk/slvisa :يمكننا المساعدة في
ذلك.
 .17يتم تأكيد حجوزات العودة للمشاركين دون تحمل أية تكاليف في حالة وجودها.
 .18ال يسمح للمشاركين ترتيب األنشطة الجانبية والفعاليات العامة في الرحلة بدون موافقة مسبقة من اإلدارة.
 .19ال يسمح للمشاركين تغيير الغرف من تلقاء أنفسهم نظرا لترتيبها بدقة وفق أعراف ونظم معينة.
 .20يجب عمل  Check Outفي آخر ليلة أو وقت المغادرة وسداد كافة المستحقات الخاصة.
 .21يمنع تصوير المشاركين بدون إذنهم الخاص لكل مرة.
 .22ال يتم إدخال أي شخص أو مشاركته إذا لم يعبأ هذا االستبيان ويوقع عليه ويتم تسجيل اسمه ودفع المبلغ مقدما.
 .23نظرا لمحدودية العدد فإن تعبئة النموذج ال تعني التسجيل المؤكد(.يجب أن تحصل على تأكيد من خالل رسالة .)SMS
 .24أسعار المجموعات الخاصة تكون باالتفاق مع اإلدارة مسبقا.
 .25يجب العلم بأن الطيران المدني يشترط  6شهور لصالحية الجواز لصعود الطيارة والسفر.
 .26هل تعاني من أمراض صحية أو نفسية تستدعي الرعاية (يرجى ذكرها)؟
ال

نعم :أذكرها:

موافق على شروط اإلتفاق
التوقيع.................................... :
التاريخ....................................:

طريقـة الـدفــع:
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نقدا أو شيك
حوالة بنكية (أرفق صورة من التحويلة)
شركة ريل دريمز لحجز الفنادق والمصحات
07 10 1000 1840

Real DreamsHotels and Realestate Co.
07 10 10001840

IBAN:KW71KWIB0000000000071010001840

IBAN:KW71KWIB0000000000071010001840

بنك الكويت الدولي
سوفت كودKWIBKWKW :
ت(+965) 22666206 :

Kuwait International Bank
Swift Code: KWIBKWKW
Tel.:(+965) 22666206

* تأكد من وصول المبلغ صافي دون أي مبالغ للتحويالت منه .أي خصومات من اإلجمالي تخصم الحقا قبل بدء الرحلة.

م
-1

الرسوم
التذاكر

-2

رسوم الرحلة

-3

رسوم اإلقامة

-4

البرامج والدورات التدريبية

اإلجمالي

المجموع الكلي:

* مالحظات:
 لإلستفسار اإلتصال( )+965( 97255250 :زينب الشمري) .من الساعة  9:00صباحا وحتى  12:00ليال.
 أرسل النموذج على إيميل info@realdreamstrips.com:أو فاكس)+965( 22 666 205 :

